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O TEMPLO DA CRIATURA DE DOZE OLHOS

Muitos homens já enfrentaram Conan, mas nenhum com tanta

sede de vingança quanto o pirata Bor Aqh Sharaq. Uma nova
saga tem início quando o cimério encontra o que talvez seja o

seu mais cruel inimigo.

Por Michael Fleisher e Alfredo Alcala

Sonja enfrenta a tentação do amor ao se deparar com um anjo.

Por Peter B. Gilles, Steve Carr e Armando Gil
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^^^^ alba, ó príncipe, que entre os anos quando os ocea-

jQS^ nos tragaram Atlântida e os anos quando se levan-

taram os filhos de krgas houve uma era inimagi-

nada, repleta de reinos esplendorosos que se espalharam pelo

mundo como miríades de estrelas sob o firmamento. Nessa

época surgiu Conan, da Ciméria, o bárbaro de cabelos negros,

olhos ferozes e mãos eternamente crispadas sobre o cabo de

uma espada, sobre quem as tribos kushitas cantaram inúme-
ras lendas. Anos após saquear a costa sul do continente e viver

uma intensa paixão com a pirata Bê/it, Conan volta aos mares

ao lado de uma nova tripulação de corsários, a Irmandade
Vermelha."

Crónicas da Hemèdia





































































..mas, s/aa, o cato ge -vão «wes vea em
N€M*-/UMA D/#GÇÂa UM COA/T<0#A/0 £>£

TEXXA. - ^_ , -,, —-
^A/AQUête EXATO V

AAOMeWTO.





























































Gostaria de parabenizá-los
pela nova revista da Abril
Jovem: Conan Rei. Vocês
poderiam explicar melhor o
que está por vir nesta nova
revista? E a graphic novel
do Conan, quando vai sair?

Kull tem alguma graphic no-
vel? Sonja terá revista pró-
pria? Por acaso, há alguma
história em que Conan en-
contra Ka-Zar?

HUMBERTO M. BARONI
SQS, 410, BI. H, apto. 201

- Brasília -DF

1) Conan Rei traz os princi-

pais acontecimentos da car-
reira do cimério, após ele
usurpar o trono da Aquilô-
nia. Nesta série, você verá
Conan casar-se, ter filhos,

enfrentar Thoth-Amon e co-
mandar exércitos em bata-
lhas sanguinárias. Verá seus
filhos crescerem, brigarem
e enfrentarem o gosto
amargo da rejeição. Você
não imagina o que vem por
aí! 2) A partir de sua edição
número 7, Conan, o Bárbaro
- Em Cores estará publican-
do as tão pedidas graphic
novéis do cimério. 3) Kull
tem graphic novéis. 4) Son-
ja não terá revista própria,
mas você poderá ler suas
histórias em ESC. 51 Não,
embora exista uma velha
capa da extinta revista Sa-
vage Tales, republicada em
Conan Saga, em que os
dois posam lado a lado.

Em que número a ESC está
nos EUA? Vocês prenten-
dem publicar todas as histó-

rias ou só as melhores do
original americano?

VANDRÉ FELIPE O. NICOLAU
R. Petrobrás, 874
03474 - São Paulo - SP

A Savage Sword of Conan
está no número 175, e nós
estamos publicando o su-

edições.

Sou leitor assíduo da Espa-
da Selvagem de Conan,
Crom é prova disso! As his-

tórias estão cada vez mais
incríveis, os desenhos fabu-
losos e as capas, então, dig-

nas de aplausos e sacrifí-

cios. Nem os mercadores de
Shadizar possuem relíquias

tão preciosas. Lendo ESC,
me sinto como se estivesse
enfeitiçado por Thoth-
Amon. Mas, deixando a fan-

tasia de lado, gostaria de
saber se vocês vão publicar
mais histórias desenhadas
por Barry Windsor-Smith. O
cara é incrível! O Jusko só
desenha capas? Conan ven-
cerá Sonja num duelo, al-

gum dia? Ela se entregará
ao cimério ou a outro bár-

baro? Bêlit morreu mesmo?
Se morreu, vai ressuscitar?

PETER MACGROW
R. Aracaju, 64
07270 - Guarulhos - SP

Mais Barry Smith? Pode
apostar. Jusko só faz capas.
Conan venceu a ruiva em
Conan, o Bárbaro - Em Co-
res 6. Bêlit morreu.

Eu andei meio afastada das
revistas do Conan e, quan-
do voltei a comprá-las, já

encontrei Conan Rei 1. Eu
gostaria de adquirir a revis-

ta em que ele se tornou rei,

mas não consigo encontrar
em nenhuma banca.

DIRCE
R. José Metani, 134/33C
082S0 - São Paulo - SP

Se os mercenários de Sha-
dizar não a socorrerem,
quem sabe, um dia você
possa encontrar a famosa
saga da coroação de Conan— que se estendeu de ESC
37 a 40 — em alguma repu-
blicação especial. Tenha fé

em Mitra. A propósito, o
que você tem contra o seu
sobrenome? Não seja tão tí-

mida da próxima vez que
nos escrever, ok?



Os conanmaníacos que me
perdoem, mas a Bêlit já foi

tarde. Não sei como Conan
suportava aquela pirata

egoísta e mandona. Acho
que ele deve ter levado al-

gumas pancadas a mais na
cabeça pra conseguir aturá-
la. Seria mais legal se vocês
fizessem "Saga de Sonja",
com um romance entre a

ruiva e o cimério. Por favor,

deixem Bêlit bem enterra-

da! Que ela descanse em
paz e me deixe em pazl

Agora, verdade seja dita,

Conan não é como esses
machistas que existem por
aí. Ele respeita as mulheres
enquanto guerreiras. Para-

béns pra ele!

RITA FERREIRA DA SILVA
R. Roque Dottaviano, 213
13080 - Campinas - SP

Quando Conan vai encon-
trar a Sonja novamente? E
onde estão as histórias de
horror, com monstros e ca-
dáveres devorados por ver-

mes e abutres?

ARMANDO RODRIGUES JR.
R. Quintino Bocaiúva, 559
79050 - Campo Grande - MS

Conan encontrou Sonja em
Conan, o Bárbaro - Em Cores
6. As histórias de horror con-
tinuam em alta na pauta da
ESC. Você não imagina o
que o espera, mortal. A pro-
pósito, uma das nossas pró-
ximas graphic novéis será a
adaptação de um conto de
horror do próprio Robert E.

Howard, o criador do seu
bárbaro favorito. Aguarde
Pombos do Inferno sem roer
demais as unhasl

Compro ESC do número 1

ao 8 e as quadrinizações
dos filmes.

JOSÉ ANTÔNIO DE SÁ
R. José Xavier, 37
87600 - Nova Esperança - PR

Vendo a coleção completa
da ESC, inclusive as edições
coloridas.

HIPÓLITO PEREIRA SANTOS
R. da Alegria, 73
40370 - Salvador - 8A

Quero comprar a ESC do nú-
mero 15 ao 20, as duas pri-

meiras edições coloridas e as
quadrinizações dos filmes.

ALAN OLIVEIRA PACHECO
R.G,lote34
25600 -Petrópolis -RJ

Compro as ESC número 2 e

15. Pago quatro vezes o va-

lor do último exemplar na
banca por cada um.

MARCO A. R.GAEDE
R. T-52, 794
74610 - Goiânia - GO

Compro exemplares da
ESC, do número 1 ao 28, em
bom estado.

ALBERTO GOMES SMITH
R. Silveira da Mota, 103
01521 - São Paulo -SP

Tenho mais de 180 revistas

Marvel/DC publicadas pela

Ebal e pela Abril. Forneço re-

lação. Em troca, aceito os cin-

co primeiros números de ESC
e a quadrinização do filme

Conan, o Destruidor.

JORGE WIGBERTH PAREDES
Av. Pres. Vargas, 800, sl. 1406
66020 - Belém - PA



Central City

acredita que
o detetive

Denny Colt

esteja morto.
Melhor para ele.
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